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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Inom sjukvården är det grundläggande med en fungerande kommunikation, då det ger 

förutsättningar för en god omvårdnad. Kommunikation innebär bland annat överföring av 

information. Alla patienter har rätt till information om procedurer och åtgärder, vilket även 

gäller då patienterna är barn. Genom information kan barnet göras delaktigt i vården och 

ges möjlighet till medbestämmande, vilket kan leda till ökad trygghet och att barnet får en 

bättre förståelse för sin sjukdom. Vidare ska den information som ges vara 

individanpassad. Detta innebär vid samtal med barn bland annat att språket bör anpassas 

utifrån barnets ålder och mognadsnivå, både sett till vad som sägs samt hur det sägs. 

Glädje, humor och lek har lyfts fram som betydelsefulla delar av kommunikation med 

barn, samt ärlighet. Vidare är det för ett barn inte sällan förknippat med rädsla att besöka 

sjukhus. Rädsla kan påverka hur villigt barnet är att prata och lyssna, vilket är något som 

bör beaktas. Om besöket dessutom sker under stressade former, som på en akutmottagning, 

kan situationen te sig än mer skrämmande. Under ett akut sjukhusbesök är dessutom 

barnets föräldrar ofta närvarande, vilket ibland kan vara till hjälp i kommunikationen med 

barnet men i somliga fall även påverka den negativt. Genom att ta hänsyn till nämnda 

faktorer och att uppmärksamma att kommunikation med barn skiljer sig från att 

kommunicera med vuxna kan barnets behov tillgodoses på bästa sätt.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med 

barn på akutmottagning. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och sju sjuksköterskor på olika 

barnakutmottagningar i Stockholms län intervjuades. Samtliga sjuksköterskor arbetade 

under studien på en barnakutmottagning och hade minst två års erfarenhet av barnsjukvård. 

 

Resultat 

Under intervjuerna framkom ett antal yttre faktorer som påverkar kommunikationen med 

barn, däribland barnets hälsotillstånd, ålder och mognadsnivå, sinnesstämning och 

mottagningens arbetsbelastning. Då informanterna beskrev hur de kommunicerar med barn 

framkom bland annat att de anpassar språket, väljer vilka ord de använder, är ärliga, 

involverar barnet, är medvetna om kroppsspråk och ibland använder hjälpmedel. Föräldrar 

är nästan alltid med i vårdsituationen vilket upplevdes viktigt att ta hänsyn till. Föräldrarna 

kan verka både som en resurs och som ett hinder för sjuksköterskan i kommunikationen 

med barnet. 

 

Slutsats 

Kommunikation i vårdsituationer med barn är grundläggande. I studien framkom vikten av 

att anpassa språket till barnets mognadsnivå, både med avseende på vad som sägs och hur 

det sägs. Sådant som kan skrämma barnet bör undvikas. Sjuksköterskan bör i alla lägen 

vara ärlig i sin kommunikation med barnet. Det visade sig även att barn som är rädda i 

många fall är mindre kommunikativa. Av denna anledning är det viktigt att uppmärksamma 

och hantera barns rädsla på akutmottagningen, och där kan föräldrarna vara en resurs.  

 

Nyckelord 

Kommunikation, barn, akutmottagning, sjuksköterska. 
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BAKGRUND 

 

Kommunikation 

 

Inom vården är god kommunikation grundläggande för att omvårdnaden av patienten ska 

bli så bra som möjligt. Kommunikation behövs för samarbete och för att vårdgivare och 

vårdtagare ska förstå varandra. Målet är att mötet ska bli effektivt och tillfredsställande för 

både vårdgivare och vårdtagare, trots att de krav och förväntningar som ställs på mötet ofta 

är olika för de båda parterna (Fossum, 2007).  

 

Kommunikation innebär att information överförs från en part till en annan, något som leder 

till ett gemensamt utbyte i ett möte (Fossum, 2007). Det innefattar förmågan att delge 

information, samt att kunna tolka och läsa av meddelanden. Även att kunna lyssna och ge 

svar på andra personers uttryck innefattas. Det går att utbilda sig i kommunikation, och att 

sedan tillämpa dessa kunskaper i praktiken är fördelaktigt i mötet med patienter (Buckman, 

2001).  

 

Patienter behöver uppmuntras till att uttrycka sina behov och de behöver få relevant 

information om den behandling som de ska genomgå. Genom att båda parterna deltar i 

kommunikationen skapas förutsättningar för en god vård vilket optimerar den efterföljande 

återhämtningen (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009).  

 

Ak et al. (2011) har undersökt om utbildning i kommunikation hos sjuksköterskor som 

arbetar på en akutmottagning förbättrar deras arbete. Utbildningen ledde till att de 

deltagande sjuksköterskorna kunde förbättra sin kommunikation med patienterna, även 

deras empati för patienterna ökade. Dessutom blev patienterna mer nöjda med vården de 

fått och antalet klagomål minskade.  

 

I kommunikationen två parter emellan finns en mängd hinder som kan uppstå och som 

försvårar mötet. Exempel på detta kan vara främmande språk, hörselnedsättning, 

chocktillstånd och synnedsättning. En annan försvårande omständighet kan vara om 

vårdtagaren är ett barn. Därför är det viktigt att vårdgivare, såsom sjuksköterskor, i sin 

utbildning förstår att det krävs en särskild förmåga att tala med barn i en 

omvårdnadssituation (Fossum, 2007).  

 

Verbal kommunikation 

Kommunikation kan ske både verbalt och icke-verbalt, ofta kompletterar de båda sätten 

varandra (Fossum, 2007). Verbal kommunikation innefattar dels innehållet i det som sägs 

men även hur det sägs. Tonläge, tydlighet i budskapet och uttal är betydelsefulla faktorer. 

Även ordval ska tas i beaktande, slanguttryck och svåra medicinska ord bör undvikas. 

Kommunikation innefattar även att lyssna aktivt på patienten och att ge denne sin fulla 

uppmärksamhet. En sjuksköterska som kan konsten att kommunicera kan dessutom få 

patienten att berätta mer och utförligare genom att ställa rätt frågor och genom att bekräfta 

det som patienten säger (McCorry & Mason, 2011). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation innefattar bland annat kroppsspråk. Kroppsspråk kan användas 

i kommunikationen genom exempelvis hur vårdgivaren sitter i förhållande till vårdtagaren, 

kroppshållning etcetera. Gester så som huvud- och handrörelser förmedlar också 

information. Framförallt då språket inte räcker till, kan kroppsrörelser användas för att 

demonstrera procedurer eller instruera patienter om olika tillvägagångssätt (McCorry & 

Mason, 2011).  
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Känslor kan ofta uttryckas via icke-verbal kommunikation. Ömsesidighet, empati och 

uppriktighet kan förmedlas via exempelvis ansiktsuttryck och beröring. Sådan icke-verbal 

kommunikation förutsätter dock att de båda parterna har en gemensam tolkning och 

förståelse för de icke-verbala uttrycken (Øvreeide, 2010). Via ansiktsuttryck kan 

vårdgivaren ibland även avläsa huruvida patienten har förstått den givna informationen. 

Vidare kan beröring minska patientens ångest och känsla av isolering. Blickar och 

ögonkontakt kan också vara en källa till information, framförallt avseende patientens 

sinnesstämning. Dessutom kan ögonkontakt underlätta kommunikationen då patienter som 

får längre ögonkontakt med vårdgivaren ofta berättar mer utförligt och uppriktigt om sina 

hälsoproblem än de som får bristfällig ögonkontakt (McCorry & Mason, 2011). 

 

Kommunikation med barn 

 

Det är under alla omständigheter viktigt att kommunicera med barn och att ge dem 

information inför, under och efter undersökningar. Informationen som ges till barnet måste 

vara anpassad till barnets ålder, både sett till innehåll och hur informationen delges. Även 

tidsåtgången måste anpassas. Barn behöver ofta mer tid till samtal än vuxna för att 

handskas med den stress och de rädslor som följer med sjukhusvistelsen, för att kunna 

förstå och förbereda sig själva inför olika undersökningar (Edwinson Mansson & Dykes, 

2004). 

 

Det är av stor vikt att ge fortlöpande information även under undersökningar och 

procedurer, och inte bara inför dessa. Detta då barn inte kan behålla sin uppmärksamhet 

någon längre period. Om alltför mycket information ges innan undersökningen finns risk 

att den glöms bort om den inte upprepas. Kommunikation är också grundläggande för att 

uppmuntra barn till att berätta vad de känner och tänker, för att på så vis hjälpa dem att få 

mer kontroll över situationen (Tamm, 2003).  

 

Det är alltid viktigt att patienten förstår den information som givits. Då barn ofta har livlig 

fantasi kan det få stora konsekvenser om informationen missförstås. Barnet kan då måla 

upp en skrämmande bild av det som ska ske, vilket kan resultera i onödig rädsla och att 

barnet inte samarbetar. Sjuksköterskan måste därför lära sig att tolka barnets signaler, 

tecken på oro eller tveksamheter. Ett bra tillvägagångssätt för att förvissa sig om att barnet 

har förstått är att låta det återberätta den information som givits med egna ord. Ett annat 

sätt är att låta barnet visa på exempelvis en docka hur de uppfattat att undersökningen 

kommer att gå till (Johansson, 2007). 

 

Barn som kommer till sjukhuset akut kan även efter undersökningen eller den medicinska 

åtgärden behöva hjälp att hantera det som inträffat. Här har samtalet en central roll, då 

barnet behöver få hjälp att rekonstruera det som hänt för att på så vis kunna förstå och 

bearbeta händelsen (Edwinson Mansson & Dykes, 2004).  

 

Det är av stor vikt att vårdgivaren vinner barnets förtroende och tillit, för att på så vis skapa 

förutsättningar för bästa möjliga omvårdnad. Det är viktigt att vara ärlig och att inte ljuga 

för barnet. Om sjuksköterskan inte är äkta i mötet med barnet går tilliten lätt förlorad, då 

barn är duktiga på att känna av om någon är falsk. En förlorad tillit kan vara svår att vinna 

tillbaka (Johansson, 2007). Även Brady (2009) lyfter fram vikten av ärlighet, och betonar att 

barn föredrar om sjuksköterskan inte ljuger om huruvida en åtgärd kommer att göra ont eller 

inte. För att vinna förtroende ska sjuksköterskan vara trevlig, lugn och glad. Det är även 

förtroendeingivande att ge barnet tid att prata, och att sjuksköterskan visar att hon lyssnar. Det 

är en fördel om sjuksköterskan sätter sig ned och möter barnet på deras ögonhöjd, då detta kan 

uppfattas som förtroendeingivande.  
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Brady (2009) menar vidare att barn uppskattar om sjuksköterskan är positiv och berömmer. 

Exempelvis om barnet är tvungen att genomgå otrevliga behandlingar eller ta mediciner som 

det inte tycker om, kan sjuksköterskan ge beröm för att barnet är modigt då det vågar. En 

undersökning genomförd bland barn (Fletcher et al., 2011) visade på att en av de viktigaste 

egenskaperna hos en sjuksköterska är att hon utstrålar vänlighet, hjälpsamhet och omtanke. 

Uppriktiga leenden visade sig vara bland det mest centrala för att förmedla detta och för att 

knyta kontakt med barnet. Även glädje, humor och lek i kommunikationen lyftes fram som 

betydelsefullt. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) ska 

patienter få individuellt anpassad information. Vid kommunikation med barn kan inte 

samma verbala uttryck användas som i kommunikation med vuxna, och dessutom är barn 

ofta duktiga på att läsa av kroppsspråk. Hänsyn måste även tas till vilken ålder barnet är i, 

eftersom ett barns utveckling och mognad skiljer sig mycket mellan exempelvis en tioåring 

och en treåring (Johansson, 2007). 

 

Kommunikation och delaktighet 

 

Enligt HSL (SFS, 1982:763) har varje patient rätt till information om sitt hälsotillstånd, 

vilket även gäller barn. Vidare ska patienten få information om olika metoder för 

undersökningar och de behandlingar som finns. För att uppnå detta krävs en fungerande 

kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare (Fossum, 2007).  

 

Coyne (2006) menar att barn genom god kommunikation kan bli mer delaktiga och få 

större möjlighet till medbestämmande i sin vård. Om barn delaktiggörs genom att 

tillfrågas, konsulteras och ges information kan de bättre förstå sin sjukdom. Det kan då 

leda till att de på ett bättre sätt kan förbereda sig inför olika omvårdnadsåtgärder och 

därigenom känna sig tryggare i olika omvårdnadssituationer. Coyne (2006) menar vidare 

att barn genom att få vara med och bestämma och känna sig delaktiga kan få en förbättrad 

självkänsla och självbild. Det kan i sin tur leda till att deras allmänna välmående ökar.  

 

Hur sjuksköterskor agerar gentemot barn är däremot mycket olika. Trots att det är viktigt 

att barn får vara delaktiga engageras de inte i tillräcklig omfattning i 

omvårdnadssituationer. Inte sällan är kommunikationen bristande och de blir utestängda 

från beslutsprocessen. Här har både vårdpersonal och föräldrar en viktig roll, då de har stor 

betydelse för huruvida barnet stängs ute eller inte (Coyne, 2008). Levetown (2008) lyfter 

fram en tänkbar orsak till att barn inte delaktiggörs i större utsträckning än vad som sker. 

Om barn ska vara med och bestämma angående sin hälsa är det grundläggande att de 

förstår sjukdomen, att de kan tillgodogöra sig information som delges dem samt att de ska 

kunna förstå konsekvensen av de beslut som tas. Det måste därför finnas verktyg för att 

säkerställa att denna förståelse uppnås, men dessa verktyg finns inte i sjukvården i nuläget 

och därför begränsas barns möjligheter till medbestämmande. 

 

Även Wassmer et al. (2004) har belyst vikten av barns aktiva deltagande i interaktionen 

med vården. Ofta är samtalet mellan vårdgivaren och barnet inte jämbördigt, där parterna 

turas om att föra samtalet. Vårdgivaren tenderar istället att styra samtalet genom att ställa 

frågor, komma med instruktioner eller information medan barnet mestadels passivt följer 

med i samtalet. För att bevara ett individanpassat förhållningssätt även i 

omvårdnadssituationer med barn menar Wassmer et al. (2004) att det är viktigt att de 

uppmuntras att bidra till samtalet. På så vis kan barnet våga fråga, be om hjälp och berätta 

även sådant som vårdgivaren inte efterfrågat. Coyne (2006) menar att barnets involvering i 

samtalet ofta beror på dess språkliga förståelse och mognadsnivå.  
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Barns utveckling i förskoleåldern 

 

I förskoleåldern, som definieras som barn mellan två till fem år, utvecklas barns känsla för 

jaget och de är egocentriska i både tanke och handling. Under den här perioden utvecklar 

de sin förmåga att se konsekvenser, att kunna känna på sig vad som kommer att ske när de 

handlat på ett visst sätt (Hockenberry & Wilson, 2007). Dock agerar barn ofta impulsivt i 

den här åldern, vilket gör att förmågan att se konsekvenser mestadels tar sig uttryck som 

efterklokhet. De utvecklar under dessa år även en känsla för rätt och fel, vilket leder till att 

skuldkänslor kommer med i bilden och kan påverka deras berättelser (Øvreeide, 2010).  

 

I förskoleåldern visar barn sina rädslor tydligare än under spädbarnsåren. I slutet av 

förskoleåldern vill barn gärna göra saker rätt och vill inte göra sina föräldrar besvikna 

(Hockenberry & Wilson, 2007). Barn är i den här perioden mycket uppmärksamma på 

detaljer, och deras minne kan vara mycket exakt. Dock behöver ofta minnena framkallas av 

en konkret händelse i nutid, för att de via associationer ska kunna återberätta minnet 

(Øvreeide, 2010). 

 

Barn kan ha en lägre utvecklingsnivå funktionellt sett än vad åldern tyder på, vilket är 

viktigt att ha i beaktande för sjuksköterskan (Øvreeide, 2010). Det kan bland annat bero på 

att barnen varit med om något traumatiskt, vilket kan ha lett till att de uppnått en lägre 

mognadsgrad än barn som inte varit med om liknande händelser (De Bellis, Hooper, Spratt 

& Woolley, 2009). Även barn som vuxit upp i en omgivning med bristande omsorg kan ha 

hamnat efter i mognad. Det kan ta sig uttryck i att barnen till exempel har förlorat sin 

nyfikenhet och blivit passiva, alternativt blivit hyperaktiva och okoncentrerade. Denna 

situation kan uppstå då kommunikation och interaktion med exempelvis föräldrar har 

uteblivit, eller då barnen varit utsatta för långa perioder av emotionell påfrestning. Barn 

behöver stöd i en lugn och lagom stimulerande miljö för att kunna utvecklas i normal takt. 

Med anledning av detta bör kommunikationen med barn anpassas efter deras faktiska 

mognad snarare än efter ålder (Øvreeide, 2010). 

 

Barns språkliga utveckling 

Vid kommunikation med barn måste hänsyn tas till barnets språkliga utvecklingsnivå och 

förståelse. I vilken ålder barn börjar prata är individuellt och tillgången till uttryck varierar. 

Den språkliga utvecklingen är beroende av faktorer så som barnets uppväxtförhållanden, 

sociala kontakter och hur föräldrarna bemöter och samtalar med barnet (Øvreeide, 2010).  

 

Redan under sitt första år hör barn skillnad på olika ljud, även om de inte förstår 

innebörden av dem. Under den här perioden kan de inte kommunicera i någon större 

omfattning, förutom att reagera på det som händer just nu (Øvreeide, 2010). 

Språkutvecklingen går till en början långsamt, sakta bygger de små barnen upp ett litet 

ordförråd. Då de når cirka två års ålder sker en så kallad ordspurt, vilket innebär att 

ordförrådet ökar betydligt snabbare än tidigare. Vid två års ålder börjar barn även uttrycka 

sig i meningar med flera ord, innan dess består den språkliga kommunikationen av enkla 

och enstaka ord. De blir nu även kunniga att förstå direkta direktiv och utvecklas sedan till 

att kunna ta emot och utföra alltfler direktiv i följd (Hockenberry & Wilson, 2007).  

 

Mängden ord ökar sedan från omkring 300 ord i tvåårsåldern till drygt 2000 ord vid fem 

års ålder (Hockenberry & Wilson, 2007). Enligt Øvreeide (2010) blir språket under de här 

åren en allt viktigare del av kommunikationen. Det kan dock vara svårt för barn i den här 

åldern att prata om sådant som har hänt, då den kommunikation de är vana vid mestadels 

handlar om det som sker här och nu.  

 



 

 5 

En berättelse som rekonstrueras av barn i förskoleåldern kan bli spretiga och lite 

osammanhängande. De har inte förmågan att strukturera berättelsen med början och slut, 

utan kan börja med slutet eller någon annan del som de anser vara intressant. Ofta upprepar 

de även sådant som de finner viktigt i berättelsen. Genom att hjälpa barnet att rekonstruera 

berättelsen kan den bli mer sammanhängande och strukturerad (Øvreeide, 2010). 

 

Hjälpmedel vid kommunikation med barn 

 

Innan barnens språk utvecklats fullt ut har leken en viktig del i kommunikationen med 

vuxna. På sjukhus är barnen med om nya situationer som att bli nålstuckna och att vara 

tvungna att genomgå smärtsamma eller obehagliga undersökningar. Leken kan då hjälpa 

dem att bearbeta obehag och få mer kontroll över sin rädsla (Haiat, Bar-Mor & Shochat, 

2003). Vid kommunikation med barn är det därför ibland lämpligt att använda olika 

lekmaterial som hjälpmedel, och på så vis anpassa kommunikationen till barnens 

mognadsnivå (Edwinson Mansson & Dykes, 2004).  

 

Små barn i åldrarna två till tre år ges ofta information tillsammans med sina föräldrar. Ett 

hjälpmedel här för sjuksköterskan kan vara att använda en docka för att informera barnet 

om hur undersökningen kommer att gå till. På så vis kan barnet bli förberett på den 

kommande situationen. För lite äldre barn i fyra- till femårsåldern kan det vara lämpligt att 

informationen ges genom att barnen visas den utrustning som ska användas, och att 

sjuksköterskan sedan demonstrerar dessa på exempelvis en docka. Genom att på så vis 

beskriva undersökningen med dockan som en tredje person ges barnet möjlighet att se och 

förstå hur undersökningen går till. Detta kan underlätta för barnet att uttrycka sina känslor 

och tankar, då barn i dessa åldrar lättare kan beskriva sin oro genom en annan person. Det 

kan även vara bra att låta barnet besöka undersökningsrummet eller operationsrummet 

innan proceduren (Edwinson Mansson & Dykes, 2004). 

 

Barn på sjukhus 

 

Barn i förskoleåldern som av olika anledningar måste uppsöka sjukhus är en utsatt 

patientgrupp, då de är särskilt känsliga för den stress och rädsla som ett sjukhusbesök 

medför (Salmela, Salanterä & Aronen, 2010). Vid sjukhusbesök finns det mycket som kan 

upplevas som skrämmande för barn. Bland annat förekommer rädsla för olika instrument, 

omvårdnadsåtgärder och undersökningar. Det är inte heller ovanligt att barn är rädda för 

smärta samt för att separeras från sina föräldrar och bli lämnad ensam (Salmela, Aronen & 

Salanterä, 2011). Även själva situationen att vara patient och befinna sig i en främmande 

omgivning kan vara skrämmande. Rädsla kan också uppstå till följd av bristande 

information (Salmela, Salanterä & Aronen, 2009). Är besöket dessutom oplanerat, så som 

ett besök på akuten, hinner barnet inte förberedas, informeras och lugnas i tillräcklig 

omfattning innan. Ett barn på akuten möter främmande människor i en främmande miljö 

där procedurerna ofta är oförutsägbara, och resan dit kan ha gått plötsligt. Detta kan göra 

barnet än mer utsatt för stress och ångest än vid ett planerat sjukhusbesök (Tamm, 2003).  

 

Kommunikation och rädsla 

Ett välinformerat barn blir ofta lugnare och mindre rädd eftersom ovissheten och 

oförutsägbarheten minskar. Det är därför viktigt att kommunicera med barnet, att förklara 

och ge adekvat information (Salmela, Salanterä & Aronen, 2009). Förskolebarn är relativt 

duktiga på att uttrycka känslor och förväntningar muntligt om de får möjligheten. Genom 

att vara uppmärksam på barnet kan sjuksköterskan få viktig information om hur just det 

barnet handskas med rädslan, vilket är viktigt då olika barn hanterar rädslor individuellt 

(Salmela, Salanterä & Aronen, 2010).  
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Om barn är rädda kan en undersökning försvåras eller till och med förhindras. Det är därför 

viktigt att de känner trygghet i situationen och att rädslan behandlas innan undersökningen 

fortskrider. Här har kommunikation mellan sjuksköterskan och barnet en viktig roll. Om 

rädslan inte lindras och undersökningen ändå påtvingas finns det risk att upplevelsen av 

trygghet tar skada, vilket kan leda till bestående psykiska men (Tamm, 2003). På så vis kan 

barnet få ett minskat förtroende för sjukvården vilket kan leda till att barnet i framtiden 

undviker att uppsöka sjukvård, något som kan komma att påverka den framtida hälsan 

(Salmela, Aronen & Salanterä, 2011). 

 

Föräldrars närvaro i vårdsituationen 

 

Mötet med barn innefattar ofta föräldrar eller andra närstående, vilket gör att antalet 

inblandade i vårdsituationen är flera. I kommunikation med barn kan sjuksköterskan ibland 

använda sig av föräldrarna som en resurs, då de har större kunskap om barnet och om hur 

det brukar reagera i olika situationer (Tamm, 2003). Föräldrarna ska inte heller glömmas 

bort då information ska ges. Enligt HSL (SFS, 1982:763) ska information som inte kan ges 

direkt till patienten ges till en närstående till patienten, vilket kan bli aktuellt om patienten 

är ett barn.  

 

Föräldrars närvaro kan minska barnets rädsla, göra det lugnare och på så vis göra barnet 

mer mottagligt för kommunikation. Det förutsätter dock att föräldrarna själva agerar lugnt i 

situationen, då deras reaktioner och eventuella oro påverkar barnet (Meiser-Stedman, Yule, 

Dalgleish, Smith & Glucksman, 2006). Barn känner av föräldrarnas sinnesstämning, och 

föräldrarnas känslor kan därför överföras till barnet som på så vis kan bli stressat. Framför 

allt i en akut situation är föräldrar ofta själva skärrade och rädda, och har en olycka skett 

kan även skuldkänslor finnas med i bilden och påverka deras reaktion (Tamm, 2003).  

 

Föräldrar som är oroliga blir dessutom ofta känsliga för hur de själva och barnet blir 

bemötta (Johansson, 2007). En undersökning av Matziou et al. (2011) belyste faktorer som 

påverkade föräldrarnas uppfattning om vårdtillfället. Adekvat och god vård, information 

och att barnet var smärtstillat i de fall barnet hade ont var grundläggande. Föräldrarna 

önskade även bli involverade och få vara delaktiga i vården av barnet för att upplevelsen 

skulle bli positiv. Det var också viktigt med en förtroendefull relation med personalen och 

att personalen hade ett bra förhållningssätt till dem och barnet. Tamm (2003) menar att 

genom att ha en fungerande kommunikation med föräldrarna kan mötet bli bättre och deras 

rädslor och farhågor kan lugnas, vilket i sin tur leder till ett lugnare barn. Detta ger bättre 

förutsättningar för god kommunikation, vilket kan leda till en bättre omvårdnad. 

 

Problemformulering 

 

Enligt International Council of Nurses [ICN]:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007) är det sjuksköterskans ansvar att varje individ får den 

information som krävs för samtycke till vård och olika behandlingar. Sjuksköterskan måste 

därför kunna kommunicera med patienter utifrån ett individanpassat förhållningssätt. 

Kommunikation med barn skiljer sig på flera sätt från att kommunicera med vuxna, vilket 

är viktigt att känna till i omvårdnadssituationer (Johansson, 2007). På en akutmottagning är 

det dessutom viktigt att det skapas en trygg miljö som inger patienten förtroende för vården 

och omvårdnadspersonalen, och en stor del av detta sker genom kommunikation. Genom 

att sjuksköterskor breddar sina kunskaper om kommunikationsmetoder och lär sig läsa av 

patienters behov av kommunikation, kan omvårdnaden av patienterna ske på bästa sätt 

(Pytel et al., 2009). Det är därför intressant och lärorikt att ta del av sjuksköterskors 

erfarenheter av att kommunicera med barn på akutmottagning.  
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

barn på akutmottagning 

 

METOD  

 

Val av metod 

 

Då syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter ansågs det 

lämpligt med en kvalitativ intervjustudie. Denna metod ger förutsättningar till en inblick i 

den enskilda personens upplevelser och erfarenheter ur dennes synvinkel. Målet med 

kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att förstå människors 

uppfattning ur deras egna perspektiv. Detta genom att företeelser uppmärksammas så som 

den intervjuade personen uppfattar dem. 

 

Urval och urvalskriterier 

 

Utifrån studiens syfte valdes ett urval på sex till åtta personer till intervjuerna. Vid 

kvalitativa studier finns inga givna svar på hur många personer som bör ingå. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är det att föredra att ha ett relativt litet antal intervjuer för att på så 

vis kunna ägna mer tid åt förberedelse och tolkning.   

 

Sjuksköterskorna som inkluderades skulle arbeta på en akutmottagning där barn ingick i 

patientklientelet. De skulle även ha arbetat som sjuksköterskor med barn i minst två år, 

eftersom det är först då som grundläggande kompetens inom det specifika yrkesområdet 

uppnås enligt Benner (2001). Benner (2001) menar vidare att det är först efter denna tid 

som sjuksköterskan kan analysera de problem som uppstår och omvandla dessa till nyttiga 

erfarenheter. Erfarenhet av barn begränsades till barn mellan två och fem år. Den övre 

åldersgränsen valdes då det annars förelåg en risk att få en för vid spridning av 

kommunikationsmetoder då dessa enligt Fossum (2007) skiljer sig mellan olika åldrar. Den 

undre åldersgränsen på två år valdes då studien skulle omfatta barn som hunnit utveckla 

verbal kommunikation, vilket Hockenberry och Wilson (2007) menar att tvååringar har 

gjort. Sjuksköterskorna skulle även tala och förstå det svenska språket, för att inte språkligt 

relaterade missförstånd skulle uppstå.  

 

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av sju sjuksköterskor från två olika barnakutmottagningar inom 

Stockholms län. De hade varierande antal yrkesår som sjuksköterskor från 5 till 40 år. 

Antal yrkesverksamma år med barn varierade från 2 till 40 år. Ingen hade arbetat kortare än 

två år på en barnakutmottagning. Fyra av informanterna hade gått vidareutbildning med 

inriktning mot barn och ungdomar.  

 

Intervjuguide 

 

Utifrån studiens syfte utformades en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor, för 

att på så vis kunna skapa förutsättningar för mer uttömmande svar (bilaga I). En 

halvstrukturerad intervjuguide innebär enligt Gillham (2008) att ordningsföljden på 

frågorna kan ändras och att följdfrågor kan läggas till. En öppen fråga syftar till att låta 

informanten beskriva och berätta, frågorna ska inte besvaras med ja eller nej.  
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Antalet frågor i intervjuguiden begränsades till sju huvudfrågor, och utöver detta ett antal 

tänkbara följdfrågor. Fyra frågor om sjuksköterskornas yrkesbakgrund inkluderades i 

intervjuguiden för att säkerställa att urvalskriterierna uppfylldes. Gillham (2008) menar att 

det är lämpligt att använda ett fåtal frågor vid halvstrukturerade intervjuer, då svaren 

förväntas vara deskriptiva. Följdfrågor bör inkluderas för att säkerställa att samma 

områden täcks in i de olika intervjuerna. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att säkerställa intervjuguidens relevans, att frågorna 

kunde ge svar mot syftet. Enligt Gillham (2008) ger en pilotintervju forskarna möjlighet att 

utvärdera intervjuguiden för att få den slutgiltiga versionen så välformulerad och relevant 

som möjligt. Genom att genomföra en pilotintervju får forskarna även träning i 

intervjuteknik och erfarenhet av intervjuande. Då pilotintervjun genomförts beslöts att 

intervjuguiden inte behövde revideras, och pilotintervjun inkluderades därmed i studien. 

Totalt inkluderades sju intervjuer i föreliggande studie. 

 

Genomförande 

 

För att få kontakt med personer att intervjua som motsvarade urvalskriterierna kontaktades 

fyra olika barnakutmottagningar på sjukhus i Stockholms län. Området valdes utifrån 

geografisk närhet. I Stockholms län finns ett flertal akutmottagningar med inriktning mot 

barn, och då de flesta sjuka barn söker sig dit valdes barnakutmottaningarna framför övriga 

akutmottagningar. Först kontaktades verksamhetscheferna på respektive akutmottagning. 

Detta för att få deras godkännande att kontakta sjuksköterskor på mottagningen och 

eventuellt genomföra intervjuerna där. Verksamhetscheferna kontaktades först via telefon, 

och efter tillåtelse att skicka information via elektronisk post [e-post] sändes ett 

informationsbrev till dem (bilaga II).  

 

Genomförandet av intervjustudien godkändes på tre av de fyra barnakutmottagningarna. 

Det tredje godkännandet inkom sent då åtta intervjuer redan bokats in, vilket ledde till att 

endast två barnakutmottagningar besöktes. Verksamhetscheferna satte sedan upp en 

skriftlig förfrågan på mottagningen innehållande information om studien och dess syfte. 

Här beskrevs även att deltagandet var frivilligt, att deltagandet när som helst kunde 

avbrytas samt att insamlad data skulle behandlas konfidentiellt (bilaga III). Utifrån denna 

information kunde sjuksköterskorna frivilligt och utan påverkan själva välja att delta. De 

sjuksköterskor som var intresserade av att delta meddelade det till verksamhetschefen som 

i sin tur kontaktade författarna. En av de åtta intervjuerna ställdes in på grund av skiftbyte. 

Denna intervju kunde inte bokas om. 

 

Tidsåtgången planerades till cirka 30 minuter per intervju och informanterna fick 

bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Samtliga önskade bli intervjuade på sin 

arbetsplats i samband med skiftbyte. Vid alla intervjuer fanns enskilda rum att tillgå där de 

kunde genomföras i lugn och ro. Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjuerna 

genomförs utan störande ljud och avbrott, på en plats där andra personer inte hör vad som 

sägs. Vid intervjuerna användes en diktafon, vilket informanterna innan intervjuerna 

genomfördes hade godkänt. Om intervjun endast antecknas menar Trost (2010) att det 

finns risk att viktig information går förlorad till följd av dålig handstil eller ofullständiga 

anteckningar.  
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Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna tillsammans. Trost (2010) menar att 

detta är lämpligt om de som ska intervjua inte är erfarna, eftersom de då kan ta hjälp av 

varandra. Är det samma personer som intervjuar vid alla tillfällen ökar även möjligheten 

att de genomförs så lika som möjligt, eftersom båda då kan påverka samtliga intervjuer. 

Författarna turades om att vara styrande under intervjuerna. En av författarna hade 

huvudansvaret för intervjun medan den andra bidrog med följdfrågor.   

 

Efter intervjuerna tillfrågades informanterna om tillåtelse att kontaktas vid oklarheter eller 

ytterligare frågor. Samtliga tillfrågades och godkände att eventuella citat fick användas i 

resultatet, eftersom godkännande av de personer som intervjuats behövs för att använda 

citat enligt Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Databearbetning 

 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades dagen efter att de genomförts. Gillham (2008) menar att 

transkribering i nära anslutning till intervjuerna är att föredra, eftersom minnet av intervjun 

då är färskt vilket underlättar tolkningen av inspelningen. Genom att transkribera 

intervjuerna allt eftersom ges även möjlighet till att utvärdera vad som var bra och mindre 

bra med intervjuerna och dra lärdom av det inför den nästkommande. Intervjuerna delades 

upp så författarna transkriberade hälften var, då det skulle varit alltför tidskrävande att 

transkribera alla intervjuerna tillsammans. Uttryck som hm, skratt och pauser utelämnades, 

då dessa enligt Kvale och Brinkmann (2009) inte tillför något vid en innehållsanalys. 

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet utgjorde grunden för analys och tolkning. Varje utskrift 

utgjorde en analysenhet. Analysen genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheims 

(2008) modell. Analysen av transkriberingen började med att texten lästes igenom flertalet 

gånger. Texten delades in i olika domäner, det vill säga delar av texten som behandlar ett 

specifikt område. När texten var indelad i domäner identifierades meningsenheter. En 

meningsenhet är en meningsbärande del av texten och kan utgöras av ord, meningar eller 

hela stycken. Meningsenheterna förkortades sedan, så att långa meningar blev kortare 

genom att allt oväsentligt lyftes bort, så kallad kondensering. Då detta var gjort blev texten 

mer lätthanterlig men med det centrala innehållet bevarat. Meningsenheterna tilldelades 

sedan olika koder utifrån sitt innehåll. Koder med liknande innehåll sattes sedan ihop under 

samma kategori, som i sin tur kunde utgöra en underkategori till en än mer övergripande 

kategori. Författarna var inte alltid överens angående meningsenheter och kategorier, men 

efter diskussion blev författarna i slutändan överens om de tolkningar som gjordes. De 

kategorier som framkom var: Yttre faktorer som påverkar kommunikationen, 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt och Föräldrars delaktighet. 

 

Trovärdighet 

 

Trovärdighet handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) dels om 

tillförlitlighet, dels om giltighet och dels om överförbarhet. För att stärka tillförlitligheten i 

studien genomfördes samtliga intervjuer av båda författarna. Likaså gjordes analysen 

tillsammans. På så vis verifierades de ställningstaganden som gjordes av två parter, vilket 

stärker tillförlitligheten. Genom att endast inkludera det som studien avsåg att beskriva 

samt att presentera resultatet sanningsenligt stärks studiens giltighet. Överförbarhet innebär 

huruvida resultatet är användbart i andra liknande sammanhang. En utförlig beskrivning av 

urval, urvalsgrupp, genomförande av intervjuer och databearbetning ökar möjligheten för 

läsaren att överföra resultatet till andra situationer.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Det första forskningsetiska övervägandet som gjordes i denna studie var då inriktning 

skulle väljas, eftersom forskning inte är etiskt försvarbart inom alla områden enligt 

Helgesson (2006). Dock kunde inga etiska problem med att undersöka sjuksköterskors 

kommunikation med barn på en akutmottagning upptäckas. 

 

Då intervjuerna skulle genomföras säkerställdes informerat samtycke genom att 

informanterna blev tillskickade informationsbrev, samt blev informerade muntligt inför 

intervjuerna. Informerat samtycke innebär enligt Medicinska forskningsrådet [MFR] 

(2003) att deltagarna blir informerade om undersökningens syfte och upplägg samt att de 

blir informerade om att deltagandet är frivilligt. De kan även när som helst under studiens 

gång dra sig ur om de skulle vilja.  

 

Information som framkom under intervjuerna och som riskerade att identifiera informanten 

avidentifierades. Av denna anledning skrevs citat om från talspråk till skriftspråk, då det 

annars finns risk att citatet kan kopplas till en specifik person genom personliga uttryck 

och sätt att tala. Efter studiens slut förstördes allt arbetsmaterial, så att inga obehöriga 

kunde härleda resultatet till deltagarna i efterhand. All data som framkom behandlades 

konfidentiellt under hela studiens gång. Detta innebär enligt MFR (2003) att privat 

information om deltagarna inte kan fås fram av obehöriga och att den inte avslöjas då 

studiens resultat presenteras. 

 

Under studiens gång hade författarna en opartisk och oberoende ställning. Plagiering och 

förfalskning förekom inte. I studien eftersträvades ett neutralt förhållningssätt där resultatet 

inte avsiktligt övertolkades eller riktades. Det är enligt Helgesson (2006) viktigt att 

resultatet tolkas opartiskt och att forskaren inte medvetet bortser från delar av den 

information som framkommit och på så vis riktar resultatet.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet kommer att presenteras i tre kategorier med underkategorier (tabell 1). Citat 

presenteras i kursiv text med indrag. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier 

Yttre faktorer som påverkar 

kommunikationen 

Barnets hälsotillstånd 

Barnets ålder och mognadsnivå 

Barnets sinnesstämning 

Arbetsbelastningen på mottagningen 

Sjuksköterskans 

tillvägagångssätt 

Anpassa språket 

Välja rätt ord 

Skapa en första kontakt 

Vara ärlig 

Anpassa informationen 

Involvera barnet 

Lyfta fram det positiva 

Vara medveten om kroppsspråk 

Använda hjälpmedel 

Hantera ovilja 

Föräldrars delaktighet Föräldrar som resurs 

Föräldrar som hinder 
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Yttre faktorer som påverkar kommunikationen 

 

Barnets hälsotillstånd 

Det framkom under intervjuerna att det varierar stort hur mycket sjuksköterskan 

kommunicerar med de barn som kommer till akutmottagningen. Ibland finns möjlighet att 

prata mer, ibland mindre. Samtliga upplevde att detta i första hand är beroende på hur 

barnet mår. Är det ett piggt barn kan mer tid läggas på att kommunicera, knyta kontakt, 

förklara och lugna. Om barnet mår dåligt har de inte alltid möjlighet att sätta sig ned och 

förklara och berätta vad som kommer att hända. Det är då viktigare att saker blir gjorda 

snabbt. Då tar de in barnet på ett rum och startar behandling på en gång. Alla påpekade 

dock att oavsett hur akut situationen är så förklarar de alltid hela tiden vad de gör, även om 

barnet kanske inte är i stånd att ta in vad de säger.  

 

Är det jättejobbigt så är det helt värdelöst att sitta och prata, då brukar 

jag inte ens fråga vad de heter. /.../ Man kan inte ta den tiden i en 

akutsituation, då gör man. Det finns inget val många gånger.  

 

Barnets ålder och mognadsnivå 

Barnets ålder och mognadsnivå påverkar förutsättningarna för kommunikationen, 

framförallt avseende den mängd information som kan delges barnet men även vilket språk 

som kan användas. Ett barns mognadsnivå ansågs enligt informanterna innefatta hur 

mycket barnet kan ta in och förstå, vilket kan skilja sig mycket i de olika åldrarna, då äldre 

barn förstår mer. Några uppgav att somliga tvååringar nästan inte utvecklat någon verbal 

kommunikation alls, vilket måste beaktas.  

 

Man känner det ganska direkt när man träffar ett barn. De små barnen 

är det kanske inte ens någon idé att börja kommunicera med. Större barn 

vill veta mer, de frågar mer innan och vill ha koll på vad som händer. 

 

Informanterna menade även att det inte bara är ålder som styr kommunikationen, eftersom 

inget barn är det andra likt i utvecklingen även om de är lika gamla. Barnets mognad och 

förståelse är något som flertalet upplevde som något de känner av när de kommer in i 

rummet, alternativt att det framträder alldeles i början av samtalet.  

 

Barnets sinnestämning 

Barns sinnesstämning kan i somliga fall göra att de är mindre mottagliga för 

kommunikation. En vanlig anledning som nämndes är då barn är rädda när de kommer, 

vilket de enligt informanternas upplevelser ofta är. I dessa fall kan det stressa upp 

situationen om sjuksköterskan försöker kommunicera med barnet och forcera fram en 

kontakt. Rädsla uppgavs kunna ta form som bland annat ledsamhet, oro, skrik eller brist på 

samarbetsvilja.  

 

Väldigt många barn är ledsna, men det finns olika nivåer på när ett barn 

är ledsen. Om barnet är genuint ledsen, om det är argt eller om det är 

skräckslaget, det måste man vara lyhörd för. I vissa situationer kan det 

vara ett barn som verkligen är rädd och då måste man försöka hantera 

det så att det inte blir övergrepp. 

 

Det framkom att barns rädsla kan vara av två sorter. Dels en rädsla som uppstår här och nu 

i situationen, och dels en rädsla som har sin grund i något som har hänt barnet tidigare.  
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Det ansågs att en rädsla som varar här och nu kan och bör hanteras, för att skapa bättre 

förutsättningar för kommunikation. Däremot upplevdes det omöjligt att på 

akutmottagningen, på grund av tidsbrist, motarbeta en rädsla som härstammar från ett 

tidigare tillfälle.  

  

Kommunikationen kan även påverkas av att barnet är okoncentrerat. En vanlig orsak till 

detta uppgavs vara att alla nya intryck får barnet att gå upp i varv. Några av informanterna 

lyfte fram att det inte är någon idé att försöka prata med barnet när det inte lyssnar. Den 

nya omgivningen, de andra barnen eller sakerna i behandlingsrummet kan vara mer 

intressanta än sjuksköterskan som försöker få kontakt. Flertalet upplevde att det därför 

finns en stor vinst i att låta barnet lugna ned sig en stund, i de fall tid finns. På de 

akutmottagningar som har lekrum, vilket inte alla har på grund av hygienskäl, kan barnet få 

vara där en stund innan undersökningen.  

 

Att låta barnet få lite tid kan ge väldigt mycket. Man kan prata med 

föräldrarna under tiden, eller syskon. Då får barnet möjlighet att se vem 

jag är. 

 

Arbetsbelastningen på mottagningen 

Kommunikationen med barnen uppgavs också vara beroende av hur många som väntar på 

behandling. Är det barn i varje vrå av akutmottagningen blir kommunikationen med varje 

barn mindre och mer fokuserad. Informanterna upplevde att det i dessa fall inte är möjligt 

att ta den tid de skulle vilja till att småprata med barnet, eller till att förklara och visa vad 

som ska hända. Dock uppgav samtliga att då tiden finns försöker de berätta för barnet så 

pass mycket att det förstår och är med på vad som ska ske.  

 

Sitter det barn och väntar överallt så finns inte tid att prata om skolan, 

vad bästa kompisen heter eller vad favoritfärgen är.  

 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt 

  

Anpassa språket 

Flertalet informanter uppgav att anpassning av språket i kommunikation med barn är något 

som kommer naturligt, det är inget som de tänker så mycket på hur de gör. Barn i 

åldersspannet två till fem år upplevdes som en obekymrad och lättsam åldersgrupp, och 

ingen ansåg att det föreligger några egentliga problem avseende kommunikationen. Dock 

framhöll några informanter att det nog vore bra att vara mer medveten om sitt sätt att 

kommunicera, eftersom det är grundläggande för att mötet ska bli bra. Några lyfte fram att 

de agerar intuitivt utifrån varje situation, medan andra ansåg att det är deras långa 

erfarenhet som är anledningen till att kommunikationen kan ske automatiskt.  

 

Jag tror att antingen så har man det i sig, eller så har man det inte. /.../ 

På något sätt tror jag att det är lite hur man är som person. 

 

Oavsett vilket barn de har framför sig uppgav informanterna att de har ungefär samma 

tillvägagångssätt, att anpassningen av språket sker under samtalet. Några beskrev att de 

börjar med ett enkelt språk och att de hellre anpassar språket till en högre nivå under 

samtalets gång. Andra beskrev det som att barn förstår mer än vad många tror och att 

sjuksköterskan helst inte ska börja prata för enkelt, eftersom barn kan uppfatta detta 

kränkande. Några lyfte fram att det många gånger fungerar bra att använda korta meningar, 

och att långa utläggningar ofta försvårar förståelsen. 
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Jag lyssnar in barnet och försöker landa någonstans där det förstår. Man 

får se hur barnet reagerar. /.../ En femåring kan vara hur duktig som 

helst på att både ta in och uttrycka sig, medan andra har svårare. Fastän 

båda är fem år så kan den ena vara otroligt mycket längre i utvecklingen 

och förstå mycket mer. 

 

Välja rätt ord 

Det framkom under intervjuerna att det är viktigt att anpassa det specifika ordvalet till 

barnets individuella förutsättningar. Något som nämndes var att använda snälla ord, som 

några informanter uttryckte det. Som exempel beskrevs en situation där bedövning skulle 

ges, då uttrycktes det som att såret skulle få somna. Några använde ordet picka istället för 

sticka, då ett kapillärt blodprov skulle tas. Dessa snälla ord används i regel för att barnet 

inte ska skrämmas upp utan kunna acceptera åtgärden som ska genomföras.  

 

Då säger jag ”nu ska vi picka ett litet hål och så ska vi se om du har 

något lingon i fingret eller om det finns något blåbär”. Jag säger inte 

blod, för då kan de bli rädda. De blir då blir jättefascinerade och sedan 

brukar jag säga att det bara är prinsar och prinsessor som har blåbär i 

fingrarna, vi andra har lingon. 

 

Flertalet beskrev hur de ofta använder ord som egentligen inte hör till situationen men som 

ligger inom barnets referensramar. De ansåg att dessa ord sänker kommunikationen till 

barnets nivå och gör att det lättare kan relatera till förklaringen.  

 

När man ska suga upp lite blod, då säger föräldrarna ”titta det kommer 

en bloddroppe”, och barnet säger ”ah, så mycket blod”. Då säger man 

att vi har många Coca Cola-flaskor blod i kroppen. Det är viktigt att de 

förstår. 

 

Ett par informanter menade att de generellt försöker undvika medicinska termer och 

nämnde flera konkreta exempel på hur anpassningen av orden sker. I och med att de 

använder enklare ord som barnet sedan tidigare träffat på förstoras inte orden upp utan blir 

något som barnet kan relatera till och ta till sig. 

 

Vid lustgasbehandlingar till exempel, då säger vi inte lustgas till barnet 

för det betyder ingenting för dem, utan då brukar vi säga skrattluft. Då 

är det inte lika skrämmande utan mer ett begrepp som de kan förstå. 

 

Skapa en första kontakt 

Samtliga informanter uppgav att de har som mål att alltid ska vända sig till barnet först för 

att skapa kontakt. De upplevde att det första mötet är betydelsefullt och genom att vända 

sig direkt till barnet ger de barnet bekräftelse.  

 

Det är viktigt att få med barnet och att prata med barnet, så att man inte 

glömmer bort barnet och bara koncentrerar sig på de vuxna. 

 

Flertalet påpekade att barn ofta är oförberedda när de kommer till akutmottagningen, och 

därför är det av betydelse att tidigt få över dem på sin sida. Detta för att få barnet till att 

vara positivt inställd från början, då det sällan finns tid att verkligen sätta sig ner och lära 

känna barnet när det kommer in akut. Genom att exempelvis visa intresse, uppmärksamma 

kläder och ge beröm, blir barnet mer mottagligt för situationen.  

 



 

 14 

Det var en fyraårig kille här som hade ett Spiderman-linne på sig, det 

var alldeles nytt och han var jättestolt. Då förstod jag att jag måste säga 

något om det. Då sade jag ”vilket fint Spiderman-linne du har, var har du 

köpt det?” ”I centrum”, sade han och tittade på mig, ”men den finns nog 

inte i din storlek”. Han såg verkligen hur gärna jag ville ha ett sådant 

linne.  

 

Det var enligt några informanter av betydelse att barnet snabbt känner sig tryggt med 

sjuksköterskan så att de kan gå vidare till nästa moment. Flertalet upplevde att det är lättare 

att skapa kontakt om de hittar ett gemensamt samtalsämne. I det här avseendet underlättar 

det att hålla sig uppdaterad med vilka böcker barn läser och vilka leksaker som är populära.  

 

Har de någon bok med sig eller en Star Wars-film, då får man fråga ”den 

har jag inte sett, vad handlar den om?” Det är som att vara på en 

middag ungefär, man får hitta något gemensamt som man kan prata om. 

 

Vara ärlig 

Informanterna upplevde det som att barn säger vad de tycker och känner, att 

kommunikationen från deras sida nästan alltid är ärlig, och att sjuksköterskan alltid måste 

vara ärlig tillbaka. Flertalet lyfte fram detta som det viktigaste i kommunikationen med 

barn. Som ett exempel nämndes att om något troligtvis kommer att göra ont, får 

sjuksköterskan inte ljuga och säga att det inte kommer att kännas. Genom ärlighet kan ett 

förtroende byggas upp hos barnet, vilket underlättar både kommunikation och samarbete 

med barnet. Vidare ska sjuksköterskan vara äkta, inte göra sig till eller bemöta barnet med 

en spelad personlighet, då barn märker sådant. 

 

Alltid ärlighet mot barn, det går inte att fejka. Man får inte säga något 

som inte är sant eller lova något som sedan inte blir av, för då har man 

inget förtroende hos barnet sedan. Då finns det en risk att barnet inte 

längre vill samarbeta med mig, för barn minns. 

 

Anpassa informationen 

Under intervjuerna framkom att en stor del av kommunikationen med barn består i att ge 

information och förklara vad som ska hända. Samtliga informanter upplevde att det alltid 

är viktigt att informera barn oavsett ålder, då även små barn ofta förstår mer än vad det 

verkar. Det framkom även under intervjuerna att det ofta är bäst att ge informationen 

fortlöpande till barn i det här åldersspannet, och inte allt på en gång inför en behandling. 

Flertalet upplevde att barn lever här och nu, och att de därför har svårt att ta in information 

om sådant som inte händer på en gång.  

 

Inte för långa haranger, det är ingen idé att ta alla steg på en gång, man 

får ta en bit i taget. 

 

Flera informanter lyfte fram att för mycket och för detaljerad information kan vara 

negativt. Detta då för mycket förberedelse kan verka skrämmande och detaljer inför en 

behandling kan öka barnets rädsla. Långa utläggningar och förklaringar ger även barnet tid 

att bygga upp ångest inför det som ska ske. Informanterna var överens om att det ibland är 

bättre att få något gjort snabbt, då det i vissa fall innebär mindre ångest för barnet.  

   

Är man överpedagogisk blir barnet oroligt att det är något väldigt 

otrevligt som ska hända. Det gäller att avdramatisera det hela. 
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Involvera barnet 

Flertalet upplevde det viktigt att involvera barnet i kommunikationen. Detta gör de genom 

att berätta vad som händer och ställa frågor direkt till barnet, i den utsträckning det är 

mottagligt för det. Det är först om barnet inte förstår, inte kan svara eller är extremt blygt 

eller ledset som de vänder sig till föräldrarna. Informanterna involverar även barnet genom 

att fråga vad det vill och ge valmöjligheter angående olika behandlingar eller procedurer. 

Somliga valmöjligheter kan dock enligt några informanter inte ges, då barn inte alltid 

förstår konsekvenserna av sina val. 

 

Inte säga ”vill du att vi ska ta?” Utan fråga ”vilket finger ska vi ta?” Att 

ge ett val är framgångsrikt, men man ska inte ge valet att inte göra. 

 

Lyfta fram det positiva 

Några lyfte fram betydelsen av att förstärka det positiva, och inte falla in i barnets känsla 

av att det som händer är hemskt. Detta görs genom att lyfta fram att barnet är duktigt, 

berömma och att påpeka hur bra det går hela tiden. Flera informanter ansåg att en 

sjuksköterska ska utstråla att hon är en trygg och lugn person som tror på det hon gör. Det 

innebär också att sjuksköterskan ska vara bestämd när hon ska göra någonting, eftersom 

obeslutsamhet signalerar att hon själv inte riktigt vågar eller tror på det hon gör. 

 

Inte säga ”oj oj oj, det här är fruktansvärt, nej men fy vad hemskt, men 

jag måste göra”. Så kan man inte prata, utan mer ”det här är inte farligt, 

det här är snart färdigt och det här går så bra”. 

 

Vara medveten om kroppsspråk 

I intervjuerna framkom vikten av att vara medveten om vad kroppsspråket uttrycker. Några 

informanter trodde att det som sägs till barnet inte har särskilt stor betydelse i jämförelse 

med vad som uttrycks genom kroppsspråket.  

 

Kommunikation är mycket kroppsspråk. Jag tror det är mycket hur jag 

beter mig, vad mina ögon säger, vilket kroppsspråk jag har. Tycker jag 

själv att det här är skrämmande och otäckt, då kommer barnet att tycka 

det och föräldrarna också. Jag måste signalera att det här inte är farligt. 

 

Flertalet lyfte fram betydelsen av att uttrycka ett tryggt kroppsspråk, då det kan inge barnet 

ett förtroende för sjuksköterskan. Vidare ansåg några att barn märker av om 

sjuksköterskorna är stressade, och att de därför försöker tänka på att uppvisa ett lugnt 

kroppsspråk och vara avslappnade i situationen oavsett hur stressade de känner sig. Även 

ögonkontakt uppgavs vara en betydelsefull del i kommunikationen. Flera menade att det är 

viktigt att sjuksköterskorna får ögonkontakt med barnet, för att på så vis ge barnet 

bekräftelse.  

 

Informanterna framhöll även vikten av att uppmärksamma barnets kroppsspråk. Barn som 

är rädda har enligt informanterna speciella uttryck för rädslan. Det kan till exempel vara 

värjningsreaktioner som att vända bort huvudet. Rädsla kan också ofta läsas av i barns 

ansiktsuttryck. Flertalet upplevde ingen svårighet med att tolka barns uttryck, det svåra 

enligt informanterna kan vara att skilja på uttryck för exempelvis rädsla och blyghet. Även 

andra känslor kan utstrålas via kroppsspråk.  

 

Det kan också vara ett barn som är väldigt tryggt, då märks det på 

ansiktsuttrycket. /…/ Hur barnet tittar på mig eller vänder sig mot mig. 

Hur det beter sig i mammas eller pappas famn. 
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Leken var något som flertalet återkom till när det handlade om att tolka barnets 

kroppsspråk. De ansåg att de genom att betrakta hur barnet leker kan tolka hur det mår och 

vilket allmäntillstånd det har.  

 

Är det ett barn som orkar leka, eller är det trött och slött? Kan man leka 

lite, blir det piggare då? /…/ Det är skillnad på ett barn som ligger helt 

tyst och stilla och kurar ihop sig, då undrar man hur det barnet mår. Kan 

man sedan få det att leka, då var det inte så farligt. 

 

Några beskrev även situationer med de lite äldre barnen, med femåringarna som ofta i tal 

kan uttrycka sina känslor. I dessa fall krävs det ibland att sjuksköterskan tolkar 

kroppsspråket oberoende av vad barnet säger. Som exempel nämnde informanten smärta. 

Ibland hävdar barn att de inte har ont för att de är rädda för att få medicin, medan 

kroppsspråket säger något annat.  

 

Använda hjälpmedel 

Flertalet informanter beskrev att det ibland behövs hjälpmedel i kommunikationen med 

barnet.  Några uppgav att de ibland ger en isglass när barnet kommer för att få fokuset på 

annat än anledningen till att det är på mottagningen. På så vis blir barnet även lite piggare 

och det blir lättare att få det att gå med på att genomföra undersökningen.  

 

Saft och kakor har också sitt syfte här i korridoren. Barnen är mer 

kommunikativa om de inte är hungriga och törstiga. 

 

Andra beskrev hur de använder hjälpmedel för att fånga barnets uppmärksamhet, för att på 

så vis lättare kunna inleda en kommunikation med barnet.  

 

Jag brukar ha såpbubblor med mig. Om jag står där och ser snäll ut och 

blåser såpbubblor, då blir de nyfikna på vem jag är. /…/ Lek, såpbubblor 

är toppen. Det är ett sätt att närma sig barnet och ha roligt.  

 

Några beskrev att det inför en undersökning underlättar att använda exempelvis böcker 

som kan illustrera för barnet hur det ska gå till, istället för att endast kommunicera i tal. De 

påpekade även att det är en fördel om barnet kan vara förberedd hemifrån eftersom det inte 

alltid finns tid på en akutmottagning till att hinna med alla förberedelser som kan behövas.  

 

Har man inte varit hos doktorn så många gånger så har man inte så 

mycket erfarenhet. Många läser boken ’Totte går till doktorn’. /…/ Det är 

väldigt bra om föräldrarna läser någon sådan bok innan, för då känner 

barnet  igen sig. Då kan jag säga ”du vet, det är som när Totte tog 

blodprov och fick ett plåster”. 

 

Några beskrev hur de kan använda sig av barnets eget mjukdjur för att illustrera och få en 

åtgärd att verka mindre skrämmande. Andra beskrev hur de kan ge uppsättningar med 

gammal utrustning inför vissa åtgärder. På det sättet kan sjuksköterskan visa samtidigt som 

hon förklarar, vilket ibland gör att barnet lättare förstår.  

 

De får ett pvk-kit innan som de kan leka med. /.../ Jag säger ”du får in 

som en liten plastslang och den ser ut såhär”, och jag visar. ”Den 

fungerar på det här sättet. Den ser nästan ut som ett flygplan, eller vad 

tycker du?” 
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Hantera ovilja 

Ibland uppstår situationer då det oavsett hur mycket sjuksköterskan försöker förklara och 

berätta så leder det ingenstans, hon får inte med sig barnet i det hon ska göra. 

Informanterna uppgav flera skäl till varför denna situation kan uppstå, exempelvis att 

barnet inte riktigt vågar eller att det helt enkelt inte vill. Flertalet uppgav att det är många 

barn som säger nej bara på trots, vilket enligt dem är en naturlig del av barns utveckling.  

 

Tvååringar har väldigt stark vilja, de brukar inte vilja så mycket. De 

skriker lika mycket när man ska väga dem som när man ska sticka dem. 

 

Ett sätt att hantera att barnet inte vill är att förhandla. Ett förhandlande barn kan 

sjuksköterskan försöka övertala, vilket ofta är en långdragen process. Detta upplevdes av 

många som ett problem då det sällan finns så gott om tid att förhandla. Ett sätt att locka 

barnet till medgivande är att utlova olika slags belöningar såsom glass, klistermärken och 

fina plåster.  

 

En femåring kan man försöka prata med, och de vill ofta förhandla. De 

vill vänta ett tag, de vill gå på toaletten först, de vill dricka saft, de vill 

bestämma själva, de vill bestämma finger.  

 

Flertalet uppgav att det ibland kan krävas att barnets fokus flyttas bort från den 

skrämmande situationen för att åtgärden ska kunna genomföras, vilket kan ske genom 

avledning. Ett samtal om något helt annat än sjukhusbesöket, om något ämne som barnet 

tycker är intressant, kan fungera avledande. Som exempel nämndes att vid en 

blodprovstagning prata med barnet om dess favoritfilm, och på grund av bedövning märker 

barnet då inte nålsticket. En informant framhöll att sång kan fungera bra för att få barnet att 

tänka på något annat.  

 

Ibland måste en åtgärd genomföras trots att barnet inte vill. Samtliga informanter uppgav 

att detta ofta sker genom att en förälder håller fast barnet medan sjuksköterskan genomför 

åtgärden. Barnet är vid dessa tillfällen ofta upprört, rädd eller ledset och det kan därför bli 

en påfrestande händelse för det. Några lyfte fram vikten av kommunikation efter sådana 

situationer, eftersom barnet måste få bearbeta det som inträffat. Sjuksköterskan kan då gå 

in i till barnet i rummet och prata lite om det som har hänt. De tröstar och lugnar och barnet 

får berätta vad det känner. På så vis kan barnets uppfattning om det som har hänt 

avdramatiseras. 

 

Man kan gå in och prata lite, ge lite saft och trösta dem. Tyvärr finns inte 

alltid den tiden att sitta och prata efter. Det man kan göra då är att boka 

in barnet på lekterapi. 

 

Föräldrars delaktighet 

 

Föräldrar som resurs 

Det framkom under intervjuerna att barn nästan alltid har minst en förälder med sig. Deras 

närvaro är något som sjuksköterskan i många fall kan dra nytta av i kommunikationen med 

barnet, beroende på föräldrarnas sinnesstämning. Flertalet lyfte fram vikten av att 

föräldrarna är lugna och uppvisar en trygghet när de kommer med sitt barn till 

mottagningen. Lugna föräldrar förmedlar den trygghet som barnen behöver känna i den 

främmande situationen. Om barnet får vara nära sin förälder och exempelvis sitta och 

kramas blir det lugnare och kan enligt informanternas upplevelser lättare ta in det som sägs 

och förstå vad som ska hända.  
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Barn är spegelbilder av föräldrarna. /.../ Föräldrarna har en otroligt stor 

del i hur barnen reagerar. Ibland kan det vara jättesvårt att få det att bli 

bra om man inte har föräldrarna med sig, det går nästan inte. 

 

Några uppgav att det ibland är effektivt att ta hjälp av föräldrarna när barnet inte är 

mottagligt för direkt kommunikation, exempelvis vid rädsla eller om barnet är mycket 

blygt. Vid dessa tillfällen låter informanterna kommunikationen gå via föräldrarna, genom 

att tala om för föräldrarna vad de ska berätta för barnet. I och med att föräldrarna ofta är 

barnens trygga punkt i dessa sammanhang upplevde flertalet att barnet då har lättare att ta 

in det som sägs. Några uppgav även att de använder föräldrarna som en resurs genom att 

låta sig inspireras av hur föräldrarna talar till barnet. På så vis får informanterna en 

vägledning till hur de själva kan tala och uttrycka sig. 

 

Var och en familj är unik i hur de kommunicerar, barnen är vana att 

föräldrarna talar till dem på ett speciellt sätt. Jag tycker man kan läsa av 

mycket när man kommer in. 

 

Enligt informanterna kan föräldrar vara en resurs för att tolka hur barnet mår, eftersom de 

vet hur barnet vanligtvis brukar bete sig. Alla barn vill inte alltid leka, de är inte lika livliga 

och pratar inte lika mycket. Dessutom uttrycker de känslor på olika sätt.  

 

Den här stillsamheten, blygheten, står det för att barnet just nu är väldigt 

sjukt och inte orkar något annat? Man stämmer av hela tiden med 

föräldrarna, ”hur är ditt barn i vanliga fall?”. 

 

Föräldrarna kan även användas som en resurs då ett barn börjar förhandla. Flertalet 

informanter uppgav att de vid dessa tillfällen, om de har mycket annat att göra, överlämnar 

förhandlandet till föräldrarna. De lämnar då rummet en stund och säger till föräldrarna att 

meddela när de och barnet är överens om att det är dags att exempelvis ta blodprovet. 

 

Föräldrar som hinder 

Samtliga informanter ansåg att föräldrar som kommer med sina barn till akutmottagningen 

ofta är oroliga och stressade. Några uppgav att föräldrar i vissa fall, om de är riktigt 

stressade och rädda, kan utgöra ett hinder och inte en resurs om de inte går att lugna. 

Barnet känner av föräldrarnas sinnesstämning och dessa känslor kan då lätt överföras till 

barnet. I dessa fall kan samarbetet och kommunikationen med barnet försvåras. För att 

motverka detta upplevde flertalet att det är viktigt att hålla föräldrarna informerade genom 

att tala lugnande och hela tiden berätta vad som ska hända.  

 

Man arbetar verkligen med vuxna, man kommunicerar inte bara med 

barnet utan det gäller att få de vuxna på sin sida också. Där har jag 

märkt, om man tar såpbubblor som jag bara älskar. Om föräldrarna får 

börja blåsa såpbubblor då har de roligt och slappnar av, då är det 

mycket lättare att arbeta. 

 

Föräldrarnas oro kan ibland smitta av sig så pass mycket på barnet att situationen blir 

ohållbar. Vid dessa tillfällen upplevde några att det är bättre om föräldern lämnar rummet, 

trots att mottagningens policy är att föräldern alltid ska vara med. Informanterna upplevde 

det som att föräldern ibland blir lättad över att få lämna rummet, för de tycker att det är så 

svårt att se på när barnet får vård. 
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De var så rädda om det här barnet att det gick till överdrift. De var så 

rädda om honom att de stjälpte honom istället. Fastän han var väldigt 

liten märkte man att han blev påverkad när mamman var jättestressad. 

Då fick vi säga till henne ”nu måste du verkligen lugna ned dig för det 

kommer inte bli bra annars”.  

 

Flertalet uppgav att det inte bara är rädsla och oro som barnen känner av, utan även om 

föräldrarna till exempel är skeptiskt inställda till sjuksköterskan. Några informanter 

uttryckte det som att om inte föräldern är med på det som ska göras så känner barnet av det 

och vill då inte heller samarbeta.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Valet att genomföra studien som en kvalitativ intervjustudie anses utifrån syftet varit det 

mest lämpliga tillvägagångssättet. En kvalitativ intervjustudie ger enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) förutsättningar till att ta del av personers individuella erfarenheter och 

uppfattningar, vilket var vad som avsågs studeras. Metoden anses ha besvarat studiens 

syfte.  

 

Studien omfattade erfarenhet av barn i åldrarna två till fem år, varav den undre 

åldersgränsen valdes utifrån att barnen skulle ha utvecklat verbal kommunikation. Då det 

visade sig att tvååringar inte alltid gjort det i tillräcklig utsträckning för att delta i en 

konversation, kan ett smalare åldersspann med en högre undre åldersgräns ha varit att 

föredra. 

 

Sjuksköterskorna skulle ha arbetat med barn i minst två år, för att ha hunnit skaffa sig en 

grundläggande kompetens inom området och samlat på sig erfarenheter. Emellertid är 

erfarenheter enligt Benner (2001) inte bara beroende av antal yrkesår, utan även hur 

mycket som hunnit upplevas i yrket under dessa år. Av denna anledning kan även 

sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med barn ha haft intressanta erfarenheter att 

delge. En bedömning gjordes ändå att det fanns större möjligheter till breda erfarenheter 

om de arbetat inom området ett par år, och därför anses urvalskriteriet lämpligt. Av samma 

anledning kan det ha varit att föredra att sätta en undre tidsgräns på hur länge 

informanterna skulle ha arbetat på akutmottagning, vilket inte gjordes. Detta blev inget 

problem då samtliga hade arbetat minst två år på akutmottagning.  

 

Efter att kontakt tagits med verksamhetscheferna förmedlade de vidare information om 

studien till sjuksköterskorna på avdelningen. De som var intresserade av att delta 

meddelade sedan det till verksamhetschefen som informerade författarna. Detta innebar att 

författarna inte hade möjlighet att styra vilka informanter som skulle intervjuas i samma 

utsträckning som om kontakten hade tagits utan verksamhetschefen som mellanhand. 

Emellertid anses inte det ha påverkat resultatet då samtliga informanter uppfyllde de 

urvalskriterier som var fastställda.  

 

Studien genomfördes på två olika barnakutmottagningar. Det kan ha begränsat den 

information som framkom eftersom arbetssätt och rutiner på en och samma 

akutmottagning är desamma, medan de kan skilja sig gentemot andra. Dock hade flertalet 

informanter tidigare arbetat på andra akutmottagningar där de träffat på barn och hade 

erfarenhet även från dessa som de kunde delge. 
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Halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

respondenterna möjlighet att tala om sådant de själva finner intressant, vilket ansågs vara 

en fördel i denna studie. Skulle informantens svar avvika alltför mycket från ämnet menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att de kan styras tillbaka med nästa fråga. En nackdel som 

upplevdes var att de intervjuade sjuksköterskorna lätt gled iväg och i slutändan berättade 

sådant som inte besvarade studiens syfte. Hade författarna haft mer vana av att intervjua 

kunde dessa utsvävningar eventuellt ha motverkats. Författarna blev allteftersom bättre på 

att styra tillbaka informanterna till ämnet med hjälp av följdfrågor ju fler intervjuer som 

genomfördes. På så vis blev det resultat som framkom fokuserat på det som avsågs 

beskrivas, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärker studiens 

trovärdighet. 

 

Sju intervjuer genomfördes, vilket utifrån syftet anses varit ett passande antal. Ett för stort 

urval kan enligt Trost (2010) leda till att materialet blir så stort att det inte går att hantera. 

Analyserna riskerar då att inte bli genomarbetade och djupgående. Författarna anser att det 

inte går att avgöra huruvida fler intervjuer skulle ha tillfört någon ny information.  

 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna, vilket ledde till att en två-mot-en situation 

gentemot informanten uppstod. Trost (2010) menar att den som intervjuas då kan uppfatta 

situationen som att denne hamnat i ett underläge, vilket kan påverka situationen negativt. 

För att försöka minska denna känsla valde författarna att en person skulle vara styrande 

under intervjun och den andra skulle vara mer passiv. Trost (2010) menar även att det ur 

intervjuarnas synvinkel kan vara en fördel att vara två, om rutin saknas. Därav gjordes 

bedömningen att det för studien var mer fördelaktigt om båda författarna deltog vid 

intervjuerna. Genom att vara två personer som intervjuar stärks även studiens trovärdighet 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008).  

 

Alla informanter hade godkänt att intervjuerna spelades in med en diktafon. Trost (2010) 

menar att personer kan besväras av inspelningen trots att de godkänt den, vilket kan 

påverka deras svar under intervjun. De kan eventuellt bli hämmade och utelämna 

information omedvetet. Dock kan det diskuteras om en större mängd information skulle ha 

gått förlorad om intervjuerna antecknats för hand istället, då sådana anteckningar ofta blir 

ofullständiga. Dessutom kan en inspelad intervju återupplevas ordagrant. Efter att ha 

beaktat ovanstående ansåg författarna att risken att gå miste om information var minst vid 

användande av diktafon.  

 

Författarna transkriberade ungefär hälften av intervjuerna var, vilket gav mer tid till 

analysen. Analysen kunde ha underlättats om intervjuerna hade transkriberats tillsammans. 

Detta då författarna upplevde att den som transkriberat en intervju var mer bekant med 

innehållet i den och redan hade börjat tolka en del av innehållet under transkriberingen. 

Om intervjuerna hade transkriberats tillsammans kunde författarna börjat diskussionen 

redan då. 

 

Analysmodellen som valdes ledde till att transkriberingarna bearbetades flertalet gånger. 

Samtliga analysenheter tolkades av författarna tillsammans vilket ledde till diskussioner 

om hur texten skulle tolkas. Diskussionerna har troligtvis lett till en djupare analys av 

texten, samt att tolkningen verifierats av två parter. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) stärker detta studiens trovärdighet.  
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Avsikten var inte att denna studies resultat skulle vara generaliserbart, då den information 

som framkom vid intervjuerna var enskilda personers erfarenheter och därför enligt 

Gillham (2008) inte kan sägas gälla för en hel population. Däremot är överförbarhet ett 

begrepp som förekommer i kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som studiens resultat kan vara till nytta i 

liknande sammanhang utanför studien. En studies överförbarhet stärker enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) dess trovärdighet. Författarna anser att studiens resultat 

kan vara till nytta för sjuksköterskor som ska kommunicera med barn i liknande 

situationer.  

 

Resultatdiskussion 

 

Tid var något som återkom som ett problem som försvårar och förhindrar kommunikation 

med barn på akutmottagningar. Enligt Edwinson Mansson och Dykes (2004) behöver barn 

mer tid än vuxna för att ta in och förstå vad som händer. Tid kan även ge barnet utrymme 

att lugna sig och förbereda sig inför det som ska hända. Samtliga informanter tryckte också 

på tidens betydelse, men samtidigt menade de att tillräckligt med tid sällan finns. De 

upplevde att tidsbristen på akutmottagningarna ibland leder till att kommunikationen 

begränsas till det mest nödvändiga. Bara att hinna småprata lite med barnet innan något ska 

göras lyftes fram som något som är betydelsefullt i kontaktskapandet med barnet, men 

småpratet prioriteras i många fall bort. Det finns inte heller alltid tid till långa förklaringar 

eller till att försäkra sig om att barnet har förstått informationen. Tidsbristen kan å ena 

sidan bero på att barnet är så pass sjukt att det är viktigare att behandling startas, och vid 

dessa tillfällen finns det inte något val. På så vis prioriteras barnets hälsa alltid framför att 

få barnet att förstå och samarbeta, i de fall situationen måste påskyndas. Å andra sidan kan 

tidsbristen bero på arbetsbelastningen och patienttrycket på akutmottagningen. Detta är 

något som skulle kunna åtgärdas om resurser fanns, och som eventuellt skulle göra 

sjukhusbesöket mindre traumatiskt för barnet. Informanterna menade att om tid fanns 

skulle de kommunicera mera, och det tror författarna skulle gynna barnet.   

 

Fossum (2007) menar att det krävs en särskild förmåga för att kommunicera med barn. 

Vidare ska kommunikation med barn vara anpassad både till innehåll och till hur den ges 

enligt Edwinson Mansson och Dykes (2004). Under intervjuerna framkom att denna 

anpassning av kommunikationen i många fall sker automatiskt, att det ofta inte är ett 

genomtänkt val vad som sägs.  Ak et al. (2011) lyfter fram att utbildning i kommunikation 

för sjuksköterskor kan leda till förbättrad kommunikativ förmåga. Under intervjuerna 

framkom dock åsikter om att det är en förmåga som antingen finns där från början, eller att 

den uppstår till följd av lång praktisk erfarenhet. Det lyftes fram att eftersom barn är olika 

måste varje situation individanpassas, och kommunikationen kan därför inte planeras på 

förhand. Å andra sidan ansåg några att det troligtvis vore bättre att vara mer medveten om 

sitt sätt att kommunicera.  

 

Det framkom i intervjuerna att en betydande del i kommunikationen med barn är vilket 

språk och vilka ord som används. Johansson (2007) menar att språket ska anpassas efter 

barnets ålder och mognadsnivå, vilket även informanterna lyfte fram. Enligt Øvreeide 

(2010) kan barn i samma ålder skilja sig mycket i mognad och i hur väl utvecklat språk de 

har. Även i intervjuerna framkom att språket måste anpassas individuellt för varje barn, 

eftersom inget barn är det andra likt i utveckling. Här framkom skilda åsikter huruvida ett 

enkelt språk initialt var att föredra framför ett svårt. Ett enkelt språk ökar möjligheten att 

barnet förstår första gången något berättas. Dock finns en risk att det känner sig kränkt om 

ett alltför barnsligt språk används, vilket kan påverka dess bild av sjuksköterskan negativt. 

En avvägning av vad som är viktigast bör därför göras i varje situation. 
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Enligt Johansson (2007) är det betydelsefullt att sjuksköterskan vinner barnets förtroende i 

mötet, och här är kommunikationen grundläggande. Samtliga informanter lyfte fram vikten 

av ärlighet i kommunikationen. De menade att ett lyckat första möte är grunden för att 

bygga upp tillit, det är då som sjuksköterskan måste vinna över barnet på sin sida. Av 

denna anledning uppgav de att det är viktigt att tala direkt till barnet. Det underlättar även 

att visa intresse och att hitta gemensamma samtalsämnen, för att på så vis knyta kontakt. 

 

Johansson (2007) menar att det är viktigt att barn förstår den information som de delges då 

missförstånd kan skapa rädsla, vilket även informanterna framhöll. Samtidigt lyfte de fram 

att det inte är bra att berätta om och om igen för att försäkra sig om att barnet verkligen har 

förstått. Situationen kan förstoras upp om sjuksköterskan upprepar förklaringen eller ber 

barnet återberätta. Följden kan bli att barnets rädsla och ångest byggs upp, eftersom barnet 

då kan få intrycket att det är något hemskt som ska hända. Det kan därför vara fördelaktigt 

att begränsa kommunikationen till korta förklaringar och sedan bara genomföra åtgärden.   

 

Barn ska göras delaktiga i sin vård enligt Coyne (2006). Genom att tillfråga barnet och låta 

det vara med och fatta beslut kan det bli tryggare och lugnare i situationen. Det framkom i 

intervjuerna att barn i somliga fall får vara med och bestämma, men inte angående allt. Det 

kan underlätta att låta barnet vara med och bestämma då detta ofta gör att barnet blir mer 

samarbetsvilligt. Dock poängterade informanterna att barnet inte kan få välja huruvida en 

åtgärd ska genomföras eller inte, då barn inte alltid förstår konsekvenserna av sina val. 

 

Øvreeide (2010) beskriver att känslor tydligt uttrycks genom icke-verbal kommunikation, 

men att det då krävs att barnet och sjuksköterskan kan tolka och förstå varandras uttryck.  

Några av informanterna uppgav att barns kroppsspråk är tydligt men att de har individuella 

skillnader i hur känslor uttrycks. Det beskrevs således vissa svårigheter med att avgöra om 

barnet är ledset, blygt eller sjukt på grund av att barns kroppsliga uttryck kan tyda på flera 

olika känslor. Vidare upplevde informanterna att det ibland var svårt att kontrollera det 

egna kroppsspråket då det finns känslor som förmedlas omedvetet, så som stress. Det 

verkar enligt författarna vara mycket individuellt hur sjuksköterskorna tolkar barns 

kroppsliga uttryck och hur de själva förmedlar sitt kroppsspråk. 

 

Flera av informanterna berättade hur de använder böcker och lådor med 

illustrationsmaterial för att informera hur undersökningen eller behandlingen ska gå till. 

Även Edwinson Mansson och Dykes (2004) lyfter fram lekmaterial som ett sätt att 

kommunicera med barnet på dess mognadsnivå för att det ska förstå informationen. Vidare 

uppger Edwinson Mansson och Dykes (2004) att det kan underlätta att använda en tredje 

person för att instruera åtgärden på, vilket även informanterna lyfte fram. Detta tyder på att 

det i många fall kan vara fördelaktigt, som ett komplement till den verbala informationen, 

att illustrera åtgärden för att barnet lättare ska förstå vad som ska ske. 

 

Några av informanterna beskrev lekrummet som en plats där barnen får möjlighet att 

slappna av i den nya situationen, och på så vis bli mer mottagliga för sjuksköterskans 

försök att kommunicera. Haiat, Bar-Mor och Shochat (2003) menar i enlighet med 

informanterna att leken kan vara ett sätt för barnet att bearbeta obehagliga situationer och 

få kontroll över sin rädsla. Det framkom dock i intervjuerna att alla mottagningar inte har 

lekrum på grund av hygieniska skäl.  
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Författarna reflekterade över det faktum att det är tillåtet med lekrum på vissa 

akutmottagningar men inte på andra. Ett lekrum kan vara en plats där stor risk för 

smittspridning finns, samtidigt som det fungerar som en inslussningsport som kan ge 

barnet tid att lugna sig för att sedan bli mer kommunikativt med sjuksköterskan. Det är 

intressant att väga infektionsrisken mot vikten av en välkomnande mottagningsmiljö. Trots 

att sjuksköterskorna med erfarenhet från mottagningar med lekrum förespråkade 

lekrummets vikt för att förbereda barnet, anser författarna att smittorisken bör väga tyngre. 

Av denna anledning borde den inte förbises trots att lekrummet kan göra barn mer 

mottagliga för kommunikation.  

 

Genom att använda kommunikationen som avledning och samtidigt genomföra en åtgärd 

på barnet utan att det är med på noterna, skulle kunna ses som oetiskt. Det måste dock 

vägas mot hur barnets upplevelse av situationen blir genom avledningen. Informanterna 

menade att barn inte alltid förstår vad som ska hända, och därför kanske vägrar om de tror 

att det är något smärtsamt eller om det verkar skrämmande. Författarna tror att det i många 

situationer kan vara användbart att kommunicera med barnet för att uppehålla dess fokus 

från det som verkar farligt. På så vis kan risken för att barnet får traumatiska minnen från 

sjukhusvistelsen minskas. 

 

Edwinson Mansson och Dykes (2004) menar att kommunikation är viktigt även efter en 

åtgärd, då barn kan behöva få prata om det som inträffat för att kunna bearbeta händelsen. 

En påtvingad åtgärd kan enligt Tamm (2003) leda till psykiska men för barnet. Salmela, 

Aronen och Salanterä (2011) beskriver att barnet på grund av detta i framtiden kan få ett 

minskat förtroende för sjukvården. Informanterna framhöll vikten av att prata med barnet 

efter en åtgärd när möjlighet finns, framförallt då den påtvingats trots att barnet varit rädd 

och inte velat. De uppgav dock att det på grund av arbetsbelastningen sällan finns tid till 

uppföljande samtal. Det de kan göra är att förmedla en kontakt till en barnläkarmottagning 

där barnet kan gå i lekterapi. Lekterapin blir då inte i anslutning till vårdtillfället och det är 

inte säkert att barnet går dit. De berättade även om barn som kom in och var rädda på 

grund av något som hänt dem tidigare, och hur svårt det var att handskas med den sortens 

rädsla. Om barnets rädsla då inte kan minskas men åtgärden måste genomföras, påtvingas 

den barnet vilket kan bygga på rädslan ytterligare. För att minska risken att barn bygger 

upp rädsla efter sjukhusbesök tror författarna att det eventuellt vore lämpligt med rutiner 

där sjuksköterskan får möjlighet till uppföljande samtal med barnet i anslutning till den 

påtvingade åtgärden. 

 

Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna ofta använder sig av föräldrarna som en 

resurs för att veta hur de ska kommunicera med och tolka barnet. Författarna tror 

emellertid att detta kan vara svårt i en akutsituation om föräldrarna är oroliga och 

stressade. Föräldrarnas oro kan eventuellt göra att de feltolkar barnet och hävdar att det är 

mer rädd eller upplever mer smärta än vad barnet själv egentligen uttrycker. Tamm (2003) 

beskriver hur skuldkänslor kan vara inblandade och påverka föräldrars reaktioner. 

Johansson (2007) menar att oroliga föräldrar i en akutsituation är känsliga för hur de och 

barnet blir bemötta. Detta visar på vikten av att ha en bra kommunikation även med 

föräldrarna. 
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Slutsats 

 

Kommunikation i vårdsituationer med barn är grundläggande. På en akutmottagning blir 

kommunikationen beroende av hur mycket tid som finns att tillgå, både vad gäller barnets 

hälsa samt hur stor arbetsbelastningen på mottagningen är. Tiden visade sig ofta vara en 

bristvara på akutmottagningarna, och det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna 

skulle kommunicera mer om tid fanns.  

 

I studien framkom vikten av att anpassa språket till barnets mognadsnivå, både avseende 

vad som sägs och hur det sägs. Sådant som kan skrämma barnet bör undvikas. 

Sjuksköterskan bör i alla lägen vara ärlig i sin kommunikation med barnet. Det visade sig 

även att barn som är rädda i många fall är mindre kommunikativa. Av denna anledning är 

det viktigt att uppmärksamma och hantera barns rädsla på akutmottagningen, och där kan 

föräldrarna vara en resurs. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Författarna anser att det är betydelsefullt att alla vårdgivare som kommer i kontakt med 

barn i sitt arbete har kunskap om hur de på ett bra sätt kan kommunicera med dem, för att 

på så vis kunna ge bästa möjliga omvårdnad och vårdupplevelse. Det som framkom i 

denna studie anses vara tillämpbart i liknande situationer inom barnsjukvården, även i 

andra vårdmiljöer än på en akutmottagning. Medvetenhet om vad som sägs och hur det 

sägs i samtal med barn kan vara till hjälp på likväl vårdavdelningar som inom 

primärvården.  

 

Förslag till vidare studier 

 

I studien ingick både sjuksköterskor med och utan vidareutbildning inom barnsjukvård, 

och ingen jämförelse gjordes. Författarna anser att det vore intressant att undersöka hur 

vidareutbildningen har påverkat förmågan att kommunicera med barn. Det vore även 

intressant att studera på vilket sätt kommunikationen skiljer sig mellan en 

allmänsjuksköterska och en barnsjuksköterska. 

 

Det visade sig vara betydelsefullt att föräldrar delges information och uppdateras om vad 

som sker när de befinner sig på en akutmottagning med sitt barn. Det framkom även att 

föräldrar i dessa situationer ofta är känsliga för hur de och barnet blir bemötta av 

vårdpersonalen. Författarna anser att det vore intressant att undersöka hur sjuksköterskan 

kan gå tillväga för att på bästa sätt bemöta föräldrarna i en sådan vårdsituation. 
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Bilaga I 

INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrundsfakta 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat med barn?  

Hur länge har du arbetat på akutmottagning? 

Har du någon specialistutbildning, inom vilket område?  

 

 

Kommunikation med barn 

Hur går du till väga när du kommunicerar med barn i åldrarna 2-5?  

 Vad upplever du vara särskilt viktigt att tänka på? 

 Beskriv hur du tolkar barnens kroppsliga signaler och uttryck i kommunikationen? 

 Vad har du för tankar kring ditt eget kroppsspråk i kommunikationen? 

 Vilka hjälpmedel finns det att tillgå på mottagningen vid kommunikationen med 

barn?  

 

 

Hur avgör du till vilken nivå du ska anpassa språket? 

 Ge exempel på hur du bedömer barnets språkliga förståelse. 

 

  

Hur avgör du hur mycket information du ska ge till barnet? 

 Hur avgör du hur detaljerad information du ska ge? 

 

 

Hur avgör du att barnet har förstått det du berättat? 

 Ge exempel. 

 

 

Beskriv en situation då det uppstått problem i kommunikationen med ett barn.  

 Hur hanterade du dessa/detta problem? 

 

 

Hur hanterar du föräldrarnas närvaro när du kommunicerar med barnet?  

 Beskriv hur föräldrars närvaro påverkar barnet? 

 

 

Övrigt 

Har du något övrigt att tillägga?



 

 

 

Bilaga II 1(2) 

 

Stockholm 2011-09-XX  

 

Till Verksamhetschef 

Namn 

XXX, Stockholm 

 

Vi heter Åsa Borg och Ida Hilding och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör kommunikation med barn på 

akutmottagning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra intervjuerna vid er 

barnakutmottagning. 

 

Vi är tacksamma för svar om vi får genomföra intervjuerna på akutmottagningen. Vid 

ytterligare frågor rörande studien eller tveksamhet till att studien genomförs på 

akutmottagningen, vänligen kontakta oss eller vår handledare.  

 

 

 

 

Vänlig hälsning  

 

 

 

Åsa Borg    Ida Hilding 

XXX – XXX XX XX   XXX – XXX XX XX 

asa.borg@student.shh.se  ida.hilding@student.shh.se 

 

 

 

Handledare: Britten Jansson 

XX - XXX XX XX 

 

mailto:asa.borg@student.shh.se
mailto:ida.hilding@student.shh.se
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll  

 

 

Arbetstitel 

Att kommunicera med barn på akutmottagning – sjuksköterskans erfarenheter.  

 

 

Problemområde 

God kommunikation inom vården är grundläggande för att omvårdnaden ska bli så bra som 

möjligt. Dock finns det en hel del faktorer som kan försvåra eller påverka 

kommunikationen med en patient. Exempel på detta är främmande språk, 

hörselnedsättning, chocktillstånd eller om patienten är ett barn. Att kommunicera med barn 

skiljer sig från att kommunicera med vuxna, men är inte desto mindre viktigt. Genom att 

barnen får vara delaktiga i sin vård genom att tillfrågas, konsulteras och ges information 

kan de bättre förstå sin sjukdom och därigenom på ett bättre sätt förbereda sig inför olika 

omvårdnadsåtgärder. Vid kommunikation med barn måste hänsyn tas dels till barnets ålder, 

till barnets mognad samt till barnets språkliga utveckling.  

 

Det finns faktorer som en sjuksköterska måste ha i beaktande när patienten är ett barn, till 

exempel att föräldrarna ofta är närvarande vid sjukhusbesök. Ofta är ett sjukhusbesök 

förknippat med rädslor och ångest hos barn och detta kan i sig försvåra kommunikationen. 

 

 

Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

barn på akutmottagning. 

 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie där 6-8 sjuksköterskor som arbetar på 

barnakutmottagning intervjuas. Intervjustudien innefattar sjuksköterskor med minst 2 års 

erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska med barn i åldrarna 2-5 år. Intervjuerna beräknas 

ta ca 30 minuter. All information som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagande är frivilligt och medverkan kan när som helst dras tillbaka. 

 

 

Tidslängd för arbetet 

Studien ska genomföras under höstterminen -11 fram till slutet av november. Intervjuerna 

som önskas genomföras kommer att äga rum under slutet av september och oktober månad.  
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Adressat 

Verksamhet                             Stockholm, 2011-09-XX 

Adress 

Postnummer ort  

 

 

Kommunikation med barn på akutmottagning – sjuksköterskans erfarenheter 

Vi heter Åsa Borg och Ida Hilding och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör kommunikation med barn på 

akutmottagning. Vi är därför intresserade av att genomföra intervjuer med sjuksköterskor  

som har minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn.  

 

 

Problemområde 

God kommunikation inom vården är grundläggande för att omvårdnaden ska bli så bra som 

möjligt. Dock finns det en hel del faktorer som kan försvåra eller påverka 

kommunikationen med en patient. Exempel på detta är främmande språk, 

hörselnedsättning, chocktillstånd eller om patienten är ett barn. Att kommunicera med barn 

skiljer sig från att kommunicera med vuxna, men är inte desto mindre viktigt. Genom att 

barnen får vara delaktiga i sin vård genom att tillfrågas, konsulteras och ges information 

kan de bättre förstå sin sjukdom och därigenom på ett bättre sätt förbereda sig inför olika 

omvårdnadsåtgärder. Vid kommunikation med barn måste hänsyn tas dels till barnets ålder, 

till barnets mognad samt till barnets språkliga utveckling. Det finns faktorer som en 

sjuksköterska måste ha i beaktande när patienten är ett barn, till exempel att föräldrarna 

ofta är närvarande vid sjukhusbesök. Ofta är ett sjukhusbesök förknippat med rädslor och 

ångest hos barn och detta kan i sig försvåra kommunikationen. 

 

 

Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

barn på akutmottagning. 

 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie där 6-8 sjuksköterskor som arbetar på en 

barnakutmottagning intervjuas. Intervjustudien innefattar sjuksköterskor med minst 2 års 

erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska med barn i åldrarna 2-5 år. Intervjuerna beräknas 

ta ca 30 minuter.  

 

 

Etiska överväganden  

Deltagandet i studien är frivilligt, och deltagarna kan när som helst under studiens gång dra 

tillbaka sin medverkan. All information som kommer fram i studien kommer att behandlas 

konfidentiellt. Detta innebär att privat information om deltagarna inte avslöjas då studiens 

resultat presenteras. Allt material som samlats in under intervjuerna kommer att raderas när 

arbetet färdigställts. 



 

 

Bilaga III 2(2) 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

Åsa Borg    Ida Hilding 

XXX – XXX XX XX   XXX – XXX XX XX 

asa.borg@student.shh.se  ida.hilding@student.shh.se 

Sophiahemmet Högskola   Sophiahemmet Högskola  

 

 

 

Handledare: Britten Jansson 

XX - XXX XX XX 

Sophiahemmet Högskola 
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